
 

 

 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
เรื่อง  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
------------------------------------------------ 

 ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ราชการ  เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานราชการของข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่  จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ 1340/2560 สั่ง  ณ  วันที ่ 24  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  เรื่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 04009/ว4562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2560  จึงประกาศรับสมัคร  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้างและเงินค่าจ้างที่จะได้รับ  พนักงานขับรถยนต์ราชการ  
จำนวน  1  อัตรา  อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาบริการเดือนละ  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 2.  ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน  พ.ศ.  2565  ถึง  30  กันยายน  พ.ศ.  2565 

 3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
   3.1  ขับรถยนต์ราชการ  สำหรับรับ - ส่ง  ผู้บริหาร  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  เพื่อเดินทางไปราชการทั้งภายในจังหวัดลพบุรี  ต่างจังหวัด  รวมถึงพ้ืนที่
ของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างด ี
   3.2  ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบความเรียบร้อย  และให้การบำรุงรักษาขั้นพ้ืนฐานเบื้องต้น  
รวมถึงตรวจตราความเรียบร้อย  การเขียนรายงานการใช้รถประจำวัน  การรักษาความสะอาดของรถราชการ  
เพ่ือให้สามารถนำรถราชการออกใช้งานได้ตลอดเวลา  และรายงานความผิดปกติ  การชำรุดตามสภาพ 
การใช้งานข้อขัดข้อง  หรืออุบัติเหตุในการใช้รถให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการให้บริการรถราชการทราบทันที  
เพ่ือทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ 
   3.3  ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถราชการของสำนักงาน  และต้องปฏิบัติตามขอบเขต  และหน้าที่
ของพนักงานขับรถ  รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ  ของสำนักงานได้ทุกประการ 
 4.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
   4.1  มีสัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย 
   4.2  เพศชาย  อายุไม่ต่ำกว่า  23  ปี  และไม่เกิน  50  ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร 
หรือได้รับการยกเว้น 
   4.3  วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า 
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   4.4  มีใบอนุญาตขับขี่ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และมีประสบการณ์
ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี 
   4.5  เป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง  
ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรงและไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม  ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
   4.6  ผู้สมัครต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับรถยนต์  ดังนี้ 
   4.6.1  มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถระดับพ้ืนฐาน 
   4.6.2  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์เป็นอย่างดี 
   4.6.3  มีความรู้เกี่ยวกับระบบรถยนต์และอ่ืนๆ เกี่ยวกับรถยนต์เป็นอย่างดี 
   4.7  ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ  หรือติดยาเสพติดใดๆ 
   4.8  ไม่เคยต้องโทษ  คดีอาญาถึงจำคุก  หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนเว้น 
แต่คดีกระทำโดยประมาท  หรือในความผิดลหุโทษ  และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

 5.  การยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
   5.1  วัน เวลาและสถานที่ในการรับสมัคร  ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ระหว่างวันที่  4 – 19  เมษายน  พ.ศ.  2565  เวลา  08.30 – 16.30  น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
   5.2  การคัดเลือก  จะดำเนินการคัดเลือกภายในวันที่  22  เมษายน  พ.ศ.  2565   
เวลา  09.00  เป็นต้นไป  คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์  และทดสอบภาคปฏิบัติ 
   5.3  หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
   5.3.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ 
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน)  จำนวน  1  รูป 
   5.3.2  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาทะเบียนผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ 
    5.3.3  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 
    5.3.4  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
    5.3.5  ใบรับรองแพทย์ซึ่งทางโรงพยาบาลของรัฐออกให้  จำนวน  1  ฉบับ 
    5.3.6  สำเนาใบขับขี่รถยนต์  จำนวน  1  ฉบับ 
    5.3.7  สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)  เช่น  ใบสำคัญ
การสมรสใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น  จำนวน  1  ฉบับ  ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่เป็นฉบับสำเนา ผู้สมัคร
ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 

 6.  เงื่อนไขในการสมัคร  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร  
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
สำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ 

/7.  การประกาศ… 



 

 

3 

 

 7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา
ลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2565   
ณ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัยมศึกษาลพบุรี  และทางเว็บไซด์ www.sesalop.go.th 

 8.  วิธีการสรรหา 
   8.1  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์  (50 คะแนน) 
   8.2  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ  (50 คะแนน) 

 9.  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และจะประกาศ
เรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหามีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อน
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 10.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
จะดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตามกำหนดการดังนี้ 

วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนน 

22 เมษายน 65 09.00 น. เป็นต้นไป 

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

50 คะแนน 

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
โดยวิธีสอบปฏิบัติ 

50 คะแนน 

 
 11.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
   11.1  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา
ลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่ 25  เมษายน  พ.ศ.2565  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัยมศึกษาลพบุรี และทางเว็บไซด์ www.sesalop.go.th  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหามีคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

   11.2  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัยมศึกษา
ลพบุรี จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้ผ่านเกณฑ์ มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
หรือมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม่ และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใด 
กรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
   11.2.1  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง 
   11.2.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
   11.2.3  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
   11.2.4  บัญชีผู้ผ่านคัดเลือกสิ้นสุดระยะการขึ้นบัญชี 
   11.2.4  มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
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 12.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
   12.1  จะใช้ประกาศผลการคัดเลือกและการข้ึนบัญชีเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  
เท่าจำนวนอัตราว่างที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะต้องทราบ 
ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี โดยจะทำสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่  29  
เมษายน  พ.ศ.  2565กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 29  เมษายน  พ.ศ.  2565  ถึง วันที่  30  
กันยายน  พ.ศ.  2565และจะต่อสัญญาจ้างในครั้งต่อไป  เมื่อได้รับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณแล้ว 
  สำหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคล 
โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
  12.2  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากได้รับการสรรจัดงบประมาณการจ้างต่อเนื่อง  จะดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจะทำสัญญาจ้างต่อเนื่องเฉพาะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
เท่านั้น 
  12.3  กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 
จะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
  12.4  การจ้างเหมาบริการ  การจ้างนี้ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง  ที่จะนำไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ  พนักงานราขการ  หรือข้าราชการ  ในระหว่างปีงบประมาณ  
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  ตามท่ีกำหนดหรือมีความรู้ความสามารถ  ความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม  
ผู้มีอำนาจในการจ้าง  สามารถบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2565  
 
 ว่าที่ร้อยตรี 

(เมฆิน ลิ้มเจริญ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
--------------------------------------------- 

 
ประกาศรับสมัคร วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2565  
รับสมัคร วันที่  4 - 19  เมษายน  พ.ศ.  2565 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ภายในวันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2565  
ดำเนินการคัดเลือก วันที่  22  เมษายน  พ.ศ.  2565  
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2565 
รายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้าง วันที่  29  เมษายน  พ.ศ.  2565  
  



 

 

 
หลักสูตรการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ 

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี) 
---------------------------------------- 

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 1.  ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  (50  คะแนน)  โดยประเมินตามรายละเอียดองค์ประกอบ  
ดังนี้ 
   1.1  ประวัติส่วนตวัและการศึกษา (10  คะแนน) 
   1.2  บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา (10  คะแนน) 
   1.3  วุฒิภาวะทางอารมณ์ (10  คะแนน) 
   1.4  การมีปฏิภาณไหวพริบ (10  คะแนน) 
   1.5  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เจตคติและอุดมการณ์ (10  คะแนน) 
 2.  การประเมินโดยวิธีปฏิบัติ  (50 คะแนน)  โดยประเมินตามรายละเอียดองค์ประกอบดังนี้ 
   2.1  การขับเคลื่อนเดินหน้า  และถอยหลัง   (10  คะแนน) 
   2.2  การจอดรถเทียบทางเท้า   (10  คะแนน) 
   2.3  การขับรถแบบถอยหลังเข้าซอง  หรือช่องจอดแบบต่าง ๆ (10 คะแนน) 
   2.4  การขับรถเสียงนำสมอง (ฝึกการสังเกต  วิเคราะห์  การปฏิบัติ)  พนักงานขับต้อง
บรรยายหรือนำเสนอให้คณะกรรมการได้ทราบในสิ่ง  ที่ผู้ขับรถได้เห็นตรงหน้าหรือสถานการณ์ในขณะขับ  
บนถนน ซึ่งจะให้ผู้สมัครได้ปฏิบัติการการขับรถในที่ชุมชนในเมือง  ระยะทางตามที่คณะกรรมการกำหนด   
(20 คะแนน) 

--------------------------------------------- 


